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 الرمحن الرحيمبسم هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وأشهد 

 .أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدان حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم
 أما بعد؛

وإايكم علما انفعا وعمال  فنسأل هللا عز وجل يف هذه الليلة يف َمطَلِع هذا الدرس أن يرزقنا
وأن  [،18{]الزمر:  الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـَيَـتَِّبُعوَن َأْحَسَنهُ  صاحلا، وأن جيعلنا وإايكم من }

ذلك والقادر عليه،  ولي  ه  علنا من أهل العلم العاملني به، ويفقهنا يف الدين، ويعلمنا التأويل، إن  جي
 آمني. 

                                                                                                 أما بعد؛
رمحه هللا -للشيخ َمْرِعي بِن ي وسَف الَكْرِمي" دليل الطالب"الدرس الثالث من شرح منت هو فهذا 
 يف فقه احلنابلة. -تعاىل

أبقسامه  املاء الطهوروتكلمنا يف الدرس املاضي على القسم األول من أقسام املياه وهو: 
األربعة اليت ذكرها املؤلف، ومل ي سبق إىل هذا التقسيم من حيث  التقسيم ال من حيث املعىن، ألن 

أبدع يف هذا  -رمحه هللا-م ن موجود يف كالم بقية األصحاب، ولكن الشيخ مرعي املعىن الـم تض
 التقسيم هبذه الطريقة.

 . الطاهرمث ذكر القسم الثاين من أقسام املياه وهو : 

 :  -رمحه هللا-فقال 

.ثبَ الَ  والِ وزَ  ثِ دَ احلَ  فعِ رَ  ْيِ يف غَ  هُ الُ عمَ استِ  وزُ جُ ـيَ  ر  اهِ طَ  :الثاين  
يقسمون املاء إىل ثالثة أقسام :                                    -رمحهم هللا–عرفنا أن األصحاب 

وجنس .                                                                        -3    وطاهر   -2      طهور  -1
: هو الذي يكون طاهرا يف نفسه مطهرا لغريه، وهو النوع الوحيد الذي يستعمل يف وأن الطهور

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1588&idto=1588&bk_no=51&ID=1610#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1588&idto=1588&bk_no=51&ID=1610#docu
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رفع احلدث ويف إزالة اخلبث، فهو الذي حيص ل به ارتفاع احلدث، وهو الذي حيصل به إزالة 
 اخلبث، وال حيصل ذلك إال ابملاء الطهور. 

 فعِ رَ  ْيِ يف غَ  هُ الُ عمَ استِ  وزُ جُ ـيَ  ر  اهِ طَ  :الثاين)  فقال: ه  َـ ني  بَـ ، أراد أن يـ  الطاهرالنوع الثاين:  
 .(ثبَ الَ  والِ وزَ  ثِ دَ احلَ 

                                                       على ماذا ؟ أن التقسيم أصال مبني  ،الحظ هنا
 وإزالةَ  والغسلَ  الوضوءَ  مبين على أن املاء إما أن جيوَز الو ضوء والغسل وإزالة النجاسة به، أو ال جيوز  

النجاسة به، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور.                                                           
كالطبخ الوضوء  به؛ فال خيلو أيضا إما أن جيوزَ ش ربه واستعماله يف األمور العادية ) زْ ج  َـ وإن مل ي

( أو ال جيوز، فإن جاز فهو ادات أو يف الطهارة الشرعيةوالشراب والغسل للتربد وللنظافة وليس يف العب
 وإال فهو النجس.  الطاهر،

 ( : ر  اهِ طَ  :الثاين)يتكلم اآلن عن القسم الثاين وهو الطاهر، قال:  -رمحه هللا–املؤلف 
، فقال:  يعين طاهر يف نفسه ولكنه ال يطهر غريه، وضرب له أمثلة، أو ذكر منه صورا

 والِ وزَ  ثِ دَ احلَ  فعِ رَ  ْيِ يف غَ  هُ الُ عمَ استِ  وزُ جُ ـيَ  )لكن قبل أن يذكر صوره ذكر حكمه فقال: 
أنه يستعمل يف األمور العادية، يعين يستعمل يف غري رفع احلدث وإزالة اخلبث،  حكمه: (:ثبَ الَ 

ال يستعمل يف الطهارات الشرعية، وال يستعمل أيضا يف الطهارات املندوبة.                             
 (ما يف معىن ارتفاع احلدث) ، لكن عندان أيضا:(رفع احلدث وإزالة البث) املؤلف هنا ذكر:

ارتفاع احلدث، مثل ما ذكران يف املرة املاضية كتغسيل امليت ما يف معىن  فهو ال يستعمل أيضا يف
والغسلة الثانية والثالثة والغسل والوضوء املستحبني، فهو أيضا ال يستعمل يف هذا.                      

ه أو زوال اخلبث. إذن؛ هو ال يستعمل يف جانب العبادات، سواء كانت رفع حدث أو ما يف معنا
ال يستعمل يف جتديد  وهو أيضا ال يستعمل يف الطهارة املندوبة، ال يستعمل يف غسل اجلمعة،

الوضوء، ولكنه يستعمل يف العادات يف األمور العادية، اليت ليست من العبادات.                             
دث وما يف معناه وزوال اخلبث، الذي وجانب التعبد يف استعمال املاء هو: ما يتعلق ابرتفاع احل



 === شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهري ================ الدرس الثالث ======

                                    هو الطهارة الشرعية )تعريف الطهارة( اليت ذكرانها يف املرة املاضية.
إذن؛ بينه وبني املاء الطهور شبه يف أنه يستعمل يف العادات، ولكن بينهما فرق يف جهة العبادات، 

     والطاهر ال يستعمل يف هذا.                                                                                                     ،يف إزالة اخلبث ويف رفع احلدثو ستعمل يف العبادات هور ي  الطَ 

ستعمل يف العبادات، لكنه يفرتق عنه أنه ال ال ي   هالنجس أيضا يشبه الطاهر يف قضية أنو 
 العادات.يستعمل حىت يف 

 إذن؛ هذا حكمه، جيوز استعماله يف غري رفع احلدث وزوال اخلبث؛ أي يف العادات.

                 .طاهر يءما تغي كثي من لونه أو طعمه أو رحيه بش -1: وهو
.تههوريَّ إىل طَ  عادَ  ؛هه بنفسِ رُ غيُـ تَ  فإن زالَ         

تغري كثري من لونه أو طعمه أو رحيه.                                                    هو ماء  :املاء الطاهر
هذه صفات املاء الثالثة اليت يذكرها الفقهاء، لون املاء وطعمه ورحيه.                                                         * 
واضح.                                                                       إذا تغري املاء كليا لوان وطعما ورحيا؛ فهذا  -
وإذا تغريت صفة من هذه الصفات؛ اللون فقط، أو الطعم فقط، أو الريح فقط؛ فهذا أيضا  -

                            واضح أنه طاهر أو جنس إذا تغري بنجاسة.                                                              
وإذا تغري كثري من هذه الصفات؛ كثري من اللون، كثري من الطعم،كثري من الريح؛ فهذا أيضا  -

 .طاهر

                                                                                     : نواع  أَ  ةُ عَ بْـ سَ  رُ يـ  غَ إذن؛ التَـ 
                                                                             تغريا كامال؛وهذا جيعل املاء طاهرا وليس طهورا (اللون والطعم والريح) صفاته الثالثة: يف تغرير  -1
؛ ( تغريا كامالأو طعم وريح ،لون وطعم، أو لون وريح) يف صفتني من هذه الصفات تغرير  -2

 ا .                                                                                طاهرا وليس طهور  جيعل املاءوهذا 
.                                                          (لون فقط، طعم فقط، ريح فقط) يف صفة واحدةكامل تغرير   -3

 لكن اللون والريح مل يتغري، رحيه تغري لكن الطعم لونه تغري لكن طعمه ورحيه مل يتغري، طعمه تغري
                                                                               أيضا جيعل املاء طاهرا وليس طهورا .                                                                                  وهذا ؛واللون مل يتغري
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أن يتغري كثري من صفٍة من تلك الصفات، كثري من اللون، كثري من الطعم، كثري من الريح.  -4
                                                               فهذا أيضا يسل ب ه الَطهورِي ة وجيَعل ه  طاهرا. 

إذا تغي كثي من هذا ليدخل غري ه من ابب أوىل، ألنه ملا يقول: ) ىنص  عل الحظ أن املصنف
إذا تغي كثي من ( إذن؛ إذا تغري لونه كامال فهو طاهرر من ابب أوىل، وملا يقول: )لونه فهو طاهر

كثي   إذا تغي( إذن؛ إذا تغري طعمه كامال فهو طاهر من ابب أوىل، وملا يقول: )طعمه فهو طاهر
( إذن؛ إذا تغري رحيه كله فهو طاهر من ابب أوىل .                                 اهرفهو ط رحيهمن 

إذن؛ هو ينص على األقل ليدخل غريه من ابب أوىل، ألنه لو قال لك: )هو الذي تغري طعمه أو 
لونه أو رحيه( لن تستفيد من هذا أنه لو تغري كثري من صفة من تلك الصفات سيكون له نفس 

                                       على أدىن شيء ليدخل غريه من ابب أوىل.  ص  نَ  فهو ليختصرَ احلكم، 
                           صفة من تلك الصفات؛ فإنه يكون ماًء طاهرا وليس طهورا، ملاذا ؟ فلو تغي كثي من

كذا، لن تطلق عليه اسم املاء ألنه ليس مباء مطلق، ستقول: ماء ورد، ستقول: ماء زعفران وه -أ
املطلق، إذا قلت ماء وأطلقت: ال تذكر فيه هذا ألن فيه تغري، ليس ماء مطلقا.                         

 وألن الكثري مبنزلة الكل، الكثري  عادًة ي نز ل  مبنزلة الكل، فلهذا أخذ حكم التغري الكامل.  -ب

من كالم املؤلف من قوة كالمه: أن التغري  مَ هِ الذي ف  من أنواع التغري وهو كن النوع الرابع ل
(.                                        ما تغي كثي؛ ألنه قال: )ةي  هورِ الصفات ال يسلبه الطَ  اليسري يف صفة من هذه

لو تغري يسري من صفة من تلك الصفات، يعين: )يسري اللون، يسري الريح، يسري الطعم( فقط  -
فهذا ال يسلبه الَطهورية بل يبقى َطهورا، وهلذا قالوا: ال يسل ب  املاَء الَطهورية لو تغري ؛ الكثريوليس 

ا يسريا يف صفة من هذه الصفات الثالثة )الطعم أو اللون أو الرائحة( حىت لو كانت الرائحة،  تـََغري 
 .                                            [أثـَُر الَعِجنياغَتَسَل ِمْن َقْصَعة  فيها وهلذا جاء أن النيب صلى هللا عليه وسلم ]

                           فقالوا: إن هذا حممول على أن التغري ليس تغريا كثريا.                                                                          
أن يتغري يسري من صفتني من هذه الصفات أو ثالثة، وكان يعِدل  التغري الكثري من صفة  -5

                                                                                                        طاهرا وليس طهورا.املاء ؛ فهذا حكمه حكم التغري الكثري من صفة واحدة، فيكون واحدة
اليسري من الصفات الثالثة )تغري يسري يف اللون، تغري يسري يف الطعم، تغري يسري  لو كان التغري -

      يف الريح( مًعا، يعين الصفات الثالث تغري تغريا يسريا؛ فهذا يسلبه الطهورية ويكون طاهرا.  
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ويكون طاهرا، وهذا حممول فهذا يسلبه الطهورية  ا؛وكذلك لو تغري صفتني من صفاته تغريا يسري  -
                                                                          على أنه يعدل الكثري من صفة واحدة.

 من تلك الصفات )يسري لون، أو يسري طعم، أو يسري رائحة(،واحدة أن يتغري يسرير يف صفة  -6
   فهذا ماء طهور وليس طاهرا.                                                                     

الثالث الصفات يسري من الصفتني أو من تغري وف ِهَم من كالمي أن هناك نوعا سابعا وهو:  -7
 ال يعدل الكثري من صفة واحدة؛ وهذا أيضا يكون املاء فيه طهورا وليس طاهرا.

                                                                                       خيص ملا سبق :تل
: تغري يف الصفات الثالث.                                                             األول
تغري يف صفتني.                                                                                :الثاين

تغري يف صفة.                                                                                       :الثالث
                                                : تغري يف كثرٍي من صفة من تلك الصفات.              الرابع

 تغري يف يسري من صفتني أو ثالث لكنه يعِدل  الكثرِي من صفة واحدة.                     :الامس
]وهذه األقسام اخلمسة حكمها واحد، املاء فيها طاهر وليس طهور[.                               

.                                                                     فة واحدة: تغري يف يسري من صالسادس
.                                       تغري يف يسري من صفتني أو ثالث ال يعدل الكثري من صفة واحدة :السابع

                                                                   طاهرا[.  س]واملاء يف هاتني احلالتني طهور ولي
 . ومن قوة كالمه -رمحه هللا-وهذا الكالم يؤخذ من َمنط وق املؤلف

                                       .(طاهر يءبش ؛ما تغي كثي من لونه أو طعمه أو رحيه :وهو) :-رمحه هللا-قال  
فإنه ؛ بشيء طاهر، وأما إذا تغري بشيء جنس: وهذا شرط، كل الكالم فيما تغري طاهر يءبش

 سيكون جنسا )وهو القسم الثاين(.

األشياء اليت تكون يف  ،أو القهوة ،أو الشاي ،زعفرانالأو  ،: أن يطبخ بهومن أمثلة الطاهر
                                                                                       .املاء وختالطه وتغريه

                             (                                                                              ما لو ُوِضَع فيه ترابهنا وهو:) -رمحه هللا–لكن يستثىن شيئا ذكروه ومل ي ِشر إليه الشيخ مرعي 
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                             : فإنه ال يسلبه الَطهورية بل يبقى َطهورا إال ؛فلو وضع يف املاء تراب  َطهور  ولو قصدا
ألنه مل يـَع د جوهرا سي اال جيري على األعضاء ويسيل  ؛فال تصح الطهارة به ،أن يصري طينا -أ

 فال ميكن إسباغ الوضوء به، لكن حيث  مل يصْر املاء طينا وكان الرتاب طهورا فإنه ال يسلبه عليها،
 الطهورية. 

 ه طاهرا.فإنه جيعل   املاءَ  رَ ، ولو غيـ  (فهو طاهر)أن يكون الرتاب مستعمال يف التيمم  -ب

 : -رمحه هللا-قال 

             .تههوريَّ إىل طَ  عادَ  ؛هه بنفسِ رُ غيُـ تَ  فإن زالَ 
إن زال تغريه بنفسه وكذلك إذا أضفنا  فهذا املاء الذي تغري كثري من طعمه أو لونه أو رحيه

 إليه ماًء طهورا آخر فزال هذا التغري الذي كان موجودا فيه؛ عاد إىل َطهوري ته.  

مرًة اثنية ؟       الذي تغري كثري من طعمه أو لونه أو رحيه، كيف ن عيد ه ماًء طهورا  املاء الطاهر
إن زال تغريه بنفسه، دون أن نضع فيه شيئا، تركناه وزال تغريه بنفسه دون أن نضيف إليه شيئا،  -أ

ومل ننزح منه؛ فإنه يعود طهورا.                                                                                 
                     يئا فعاد إىل طهوريته؛ فإنه أيضا يصري طهورا.إذا أضفنا إليه شيئا ضممنا إليه ش -ب

: رجع إىل ما كان عليه، فحينئذ يكون حكمه حكم املاء الطهور، يرفع احلدث تههوريَّ إىل طَ  عادَ 
 ويزيل اخلبث.

  :-رمحه هللا-قال 

 .ما كان قليال واستعمل يف رفع حدث :ومن الطاهر
             .ما كان قليال واستعمل يف رفع حدثيعين ومن أنواعه أيضا:  :ومن الطاهر

القليل: هو ما كان دون القلتني، والكثري:  راد الفقهاء بقوهلم: قليل يف املاء ؟ما م   :ما كان قليال
                                                                       ما كان قلتني فأكثر.

                                       يعين دون القلتني.: ما كان قليال الطاهرومن 
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   .: سواء كان حدات أكرب أو أصغر، فإنه يكون طاهرا وليس طهوراواستعمل يف رفع حدث
                                                                                 ل ؟عمِ ما معىن استُ س: 

                                                      : هو املاء املنفصل عن األعضاء.املاء املستعمل
فصل.         فإنه طهور وليس طاهرا حىت ين ؛وأما ما دام املاء م رتددا على األعضاء جيري عليها

 إذن؛ ال يصري املاء مستعمال إال ابنفصاله.

بني هذا النوع وبني مسألة: )املاء الذي خلت به املرأة لطهارة كاملة عن  قَ رِ وهلذا ال ب د  أن تـ فَ 
                                                              حدث(، فبعض الناس خيلط بينهما.

هي تغرتف منه، عندها َطْستر من املاء أو  ؛به املرأة لطهارة كاملة عن حدثاملاء الذي خلت 
، هذا االغرتاف ال جيعل  املاَء يف اجلملِة طاهرا، فاملاء طهور. عندها وعاء فيه ماء وهي تغرتف منه

 املاضية. ةِ لكنها إن خلت به فله ح ْكم  الذي ذكرانه يف املرَ 

رجل، غ ِسلت به األعضاء  لفعل سواء كانت امرأة أوأما املاء الذي غسلت به أعضاءها اب
ابلفعل وانفصل عن األعضاء يعين يتقاطر من األعضاء؛ فهذا هو املاء املستعمل وهو طاهر وليس 

 طهور.

مثال كفًّا من ماء وتغسل به  وأما حال جراينه على األعضاء فإنه طهور، وهلذا أنت أتخذ
على الذراع كله من أوله إىل آخره ال إشكال ألنه طهور  ذراعيك يف الوضوء، وهو نفس املاء جيري

 لكن مىت انفصل وتقاطر فهذا طاهر وليس طهور.

 فيها . أما لو كان كثريا؛ لو أن شخصا انغمس يف بركة(من الطاهر: ما كان قليال)إذن؛ 
  .طهورارتفع حدثه واملاء يبقى  ؟ فما الذي حيصلانواًي رفع احلدث،  ماء كثري )قلتني فأكثر(

                                                                        ألن املاء أكثر من قلتني. ؟ ملاذا
( لرت من املاء، وانغمس 150( أو )100لو كان عندان خزان ماء دون القلتني، فيه مثال ) -

اء مستعمل، صار املاء فيه انواي رفع احلدث األكرب، كان جنبا ونوى أن يغتسل؟ نقول: هذا م
طاهرا حىت لو مل يتغري املاء.                                                                                     

، ليس كثريا ابملعىن الفقهي؛ شرعا ا( لرت؛ ماء كثري عرفا، وليس كثري 150( أو )100وهذا املاء )
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ألنه أقل من قلتني، فالعربة ابصطالح الشرع.                                                    
فليس املاء الطاهر هو الذي تغري فقط، فالذي تغري هو نوع من أنواع املاء الطاهر، لكن عندان 

[،  كان آخَر َغسلة زالت النجاسة هبا  إذاأنواع أخرى. فهناك نوع مل يذكره املؤلف وهو: ] 
أن النجاسات ت غَسل سبع غسالت، ويف الغسلة السابعة انفصل املاء من  -هللا إن شاء-سيأتينا 

 ن َطِهر ه الذي فيه جناسة ومل يتغري ابلنجاسة؛ فنقول: هذا ماء طاهر وليس طهورا.  احملل الذي ك ن ا

              (. االغرتافوهي مسألة: )  ألة مهمةقبل أن أتكلم على النوع الثالث، هناك مس
                                   إذا اغرتف اإلنسان من املاء، فهل يؤثر يف املاء وجيعله مستعمال ؟ 

، مل يـَع د مستعمالصار هذا املاء ف ؛غسلهالقليل لي قال: نويت الوضوء وأدخل وجهه يف املاء إذا
                                                                                     .طهورا بل هو طاهر

.                فيه ال إشكال ؛صالو الغسل نِو الوضوء أيمل  ،قبل نية رفع احلدث أدخل يده وكن لل
املاء  لكن كالمنا بعد أن نويت الوضوء أو نويت رفع احلدث األكرب)الغسل( مث انغمست يف هذا

                                                 صار مستعمال.                         ؛القليل
                                                         ؟ القليل املاء حكم إدخال اليد يف ما س:
يف املاء وليس بنية االغرتاف؛ نوَي رفع احلدث )األكرب أو األصغر( عن اليد بغمسها ي إما أن -1

فهنا يصري املاء مستعمال طاهرا وليس طهورا.                                                                  
رَد االغرتاف فقط، وال ينوي به رفع احلدث عن اليد، كأن يده صارت  -2 أن ينوَي بَغمِس يِده ُم 

فهنا املاء ابٍق على طهوريته يف الطهارتني )يف الغسل  يغرتف به؛آلة يغرتف هبا أو كوزا من املاء 
ويف الوضوء(.                                                                                                   

ن ، ليس يف ذهنه شيء؛ فهنا يكو هبا وال االغرتاف عنها مل ينِو بغمس يده ال ارتفاع احلدث -3
 .(الغسلالطهارة الكربى ) يف طاهرو  ،املاء طهورا يف الطهارة الصغرى )الوضوء(

 : -رمحه هللا-قال 

أو انغمست فيه كل يد املسلم املكلف النائم ليال نوما ينقض الوضوء قبل غسلها 
 .وذلك واجب ،ثالاث بنية وتسمية
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                                                                     [. من مفردات احلنابلةهذه املسألة: ]
 ومفردات احلنابلة معناها: املسائل اليت انفرد هبا احلنابلة يف معتمد مذهبهم عن املذاهب الثالثة.

وال يعين هذا أن قولنا الذي انفردان به ضعيف، قد يكون هو الراجح، وعلمنا أن الراجح نسيب، 
.                    -هللا أعلم-ح عندان ومرجوح عند غريان، وقد يكون هو الراجح عند هللا يعين راج

 فاإلنفراد ليس عالمة الضعف؛ ألنك تتكلم على مجهرة من العلماء كثرة، فاحلنابلة ليس واحدا أو

فكل مذهب له انفرادات، فالشافعية هلم  ،اثنني أو عشرة، بل هم عشرات اآلالف، وال إشكال 
 مفردات، واملالكية هلم مفردات، واحلنفية أكثر الناس يف املفردات أصوال وفروعا.

املكلف  املسلمِ  يدِ  انغمست فيه كل  ما )نوعا من أنواع املاء الطاهر وهو: املؤلف ذكر 
    . (النائم ليال نوما ينقض الوضوء

  (.ما كان قليالالقليل، الضمري يعود على قوله: ): أي يف املاء انغمست فيه

: ولو بدون نية تطهري، حىت لو كان انسيا، أو جاهال، أو م كرها، أو حصل سلمِ املُ  دِ يَ  كل  
املاء يف يده وليس هو من غمس يده بل املاء جاء على يده، يعين: صب  املاء على يده وتقاطر 

 منها .

الذي هو العظم الذي  ، إىل الكوعيعين: األصابع وراحة اليد : الكف فقط،راد ابليد هناُـ وامل
يلي اإلهبام، وليس هو الـِمرفق الذي نغسله يف الوضوء الذي يسمى يف ع رف الناس: كوع، هو 

 ليس كوعا شرعا أو لغة حىت، الكوع يف اللغة: العظم الذي يلي اإلهبام )الرسغ(.

م كلف )البالغ العاقل(، فغري البالغ ليس م كلفا، ماء قليل انَغَمَست فيه كل  كفِ  املسلم الـ
، وهذا املسلم املكلف قام من نوم ليل انقٍض للوضوء، هنا يصري املاء: وغري العاقل ليس م كلفا

طاهرا وليس طهورا هبذه القيود.                                                                   
صابعه فقط( املسلم املكلف القائم من نوم ليل : فاملاء طهور وليس لو انغمست فيه بعض يد )أ -

طاهرا.                                                                                                         
                           لو انغمست فيه كل يد الكافر القائم من نوم ليل: املاء طهور وليس طاهرا؛ ألنه كافر.   -



 === شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهري ================ الدرس الثالث ======

لو انغمست فيه كل يد املسلم الصغري )عمره عشر سنوات ومل يبلغ( القائم من نوم ليل: فاملاء  -
طهور وليس طاهرا؛ ألنه ليس مكلفا، وكذلك لو كان ُمنوان.                                                       

لف الذي استيقظ من نوم هنار: فاملاء طهور؛ ألنه يشرتط لو انغمست فيه كل يد املسلم املك -
                                                                                          أن يكون نوم ليل. 

: أيضا استيقظ من نوم ليل لكنه ال ينقض الوضوءلو انغمست فيه كل يد املسلم املكلف الذي  –
 ليس طاهرا.املاء طهور و 

  نوٍم من قائٍم أو قاعد. إال يسريَ  نومٍ  لي هو ك  النوم الناقض للوضوء: 

                                                             ما دليل هذه املسألة اليت انفرد هبا احلنابلة ؟
َقَظ َأَحدُُكم ِمنْ إذا ] دليلهم قول النيب صلى هللا عليه وسلم : نـَْوِمه َفاَل يـَْغِمْس َيَدُه يف اإلانِء  استَـيـْ

  [.حىت يـَْغِسَلها َثالاث فَإنَُّه ال َيْدري أيَن ابَتْت َيُده

إذن؛ فال ب د  من هذه القيود، فإن كان املاء كثريا فال يتأثر هبذا، وكذلك إذا كان قليال لكن 
ن قائما من نوم هنار، أو  ، أو يد غري املسلم، أو يد غري املكلف، أو كاانغمست فيه بعض اليد

 كان قائما من نوم ليل ال ينقض الوضوء، يف كل هذه األحوال ال يتأثر املاء.

وهذا كله قبل أن ت غَسل اليد ثالاث بنية وتسمية، يعين ال بد أن تغسل اليد ثالاث قبل أن 
الوجوب، وهلذا ت دِخَلها اإلانء، وهذا الَغسل ثالث مرات لليد من نوم ليل انقض للوضوء ح كم ه 

  (.وذلك واجبقال: )

: تنوي غسلها من نوم ليل انقض للوضوء، مث تقول: بسم هللا، مث تغسلها بنية وتسمية
 ثالاث، وتدخلها بعد ذلك يف اإلانء إذا شئت.

فلو أدخلت يدك يف اإلانء قبل غسلها ثالاث بنية وتسمية فاملاء طاهر وليس طهورا، سواء 
بغري نية التطهري، عاملا أو جاهال، انسيا أو ذاكرا، كل هذا جيعل املاء  أدخلتها بنية التطهري أو

 طاهرا.



 === شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهري ================ الدرس الثالث ======

، سهوت عن املسألة وبعد أن توضأت لكن يسق ط  غسل ها لو توضأت وتذكرت بعد الوضوء
تذكرت أنك مل تغسلها ثالاث من نوم ليل انقض للوضوء؛ فيسقط هذا سهوا، كما تسقط التسمية 

 سهوا.

 ذِْكرر للح كِم الَتكليفي وهو: الوجوب.: هذا وذلك واجب

ما احلكم  لو انم اإلنسان ويده مكتوفة يف ِجراب أو وضعها يف قـُفَّاز أو ما إىل : مسألة
                                                        ذلك، يعن يعلم أن يده مل ُتِصب النجاسة وهو انئم ؟

 ال فرق، سواء كانت اليد مكشوفة أو م غطاة احلكم واحد.

                                                                                                          :مسألة
إن املاء الذي انغمست فيه كل يد املسلم املكلف النائم يقولون: -رمحهم هللا-فقهاء احلنابلة 

. نوما ينقض الوضوء حكمه أنه: طاهر، فال جيوز أن نستعمله يف الوضوء أو يف الغسل ليال
                                                                               ماذا لو مل جند غي هذا املاء ؟ 
اء الذي ، وليس عنده إال هذا املوال سبيل له للوصول إليهشخص يف مكان ليس فيه ماء 

القائم من نوم ليل انقض للوضوء، ماذا يصنع؟ هل يتيمم وهو انغمست فيه كل يد املسلم 
عنده ماء ابلفعل، أو يستعمله ويصلي ؟                                                                       

م، يعين جتمع بني األمرين: م  يَ تَـ يـ  ه لعدمه مث ريِ غَ  استعمالِ  رِ عذ  : ي ستعمل هذا املاء عند تَ قالوا
 تستعمله، مث تتيمم.

                                                        :ومسألة اجلمع بني املاء والتيمم ذكروها يف مواضع 
         املاء الذي غمس فيه كل يد املسلم املكلف النائم ليال نوما ينقض الوضوء.  :احلالة األوىل

: املاء الذي خلت به املرأة لطهارة كاملة عن حدث. إذا مل يوجد غريه؛ ي ستعمل مث الثانيةاحلالة 
ي تيمم.                                                                                                           

)اخلصيتان( خلروج املذي، خرج املذي من : املاء الذي غ ِسل به الذكر واألنثياناحلالة الثالثة
اإلنسان فيغسل ذكره وأنثييه، فاملاء الذي تقاطر من ذكره وأنثييه ومل يكن فيه مذي؛ أيضا هذا املاء 
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                                                                     يستعمل مث يـ تَـَيمم بعده إذا مل يوجد غريه.
املاء الطهور ابلطاهر، يعين: عندي إانءان واحد طهور واآلخر طاهر،  حال اشتباه :احلالة الرابعة

وال أدري أيهما الطهور وأيهما الطاهر، واحتجت أحدمها للشرب، قالوا: يتحرى يف املاءين، 
ويتوضأ مبا يغلب على ظنه أنه الطهور، ويشرب على ما يغلب على ظنه أنه الطاهر، مث يتيمم 

 . ليحصل له اليقني

 :-رمحه هللا-قال 

.وال يرفع احلدث وال يزيل البث ،حيرم استعماله إال للضرورة :الثالث جنس  
 النوع الثالث من أنواع املياه: املاء النجس. 

                        ادات والعادات على حد سواء.بيف العه(: حيرم استعمالذكر حكمه فقال: )
                                                                : جائز استعماله يف اجلميع. املاء الطهور
                                            : ال جيوز استعماله يف العبادات لكن يستعمل يف العادات.املاء الطاهر
  : حيرم استعماله يف العبادات والعادات.املاء النجس

: ومعناه عند الفقهاء: أنه سيصيبك ضررر ي تِلف ك لو مل تستعمل هذا املاء.   للضرورةإال 
:                                                                                                   ومن أمثلته

رب هذا املاء النجس َمعص ومر )مسلم أو يهودي ونصراين من أهل الذمة( عطشان، وإذا مل يش -1
سيموت من العطش أو سيصيبه ضرر ابلغ يف بدنه، وليس عنده إال ماء جنس.                           

حينئذ نقول له: اشرب من هذا املاء النجس.                                                                      
يتلف األشياء اليت جبواره وليس عندان إال املاء النجس. إذا كان عندان حريق، وهذا احلريق س -2

هل جيوز أن ن طفئ احلريَق ابملاء النجس؟ نعم جيوز.                                                            
ل قَمة َغص  هبا اإلنسان، مثل ما يقول املصريني: )توقفت يف زوره(، ال يستطيع أن يبلعها وال  -3

خيرجها وسيموت، وليس عنده إال إانء فيه ماء جنس؛ نقول له: اشرب املاء النجس لتبلع هذه أن 
اللقمة.                                                                                                           



 === شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهري ================ الدرس الثالث ======

ض ال يصلى عليها، هذا أيضا من وكذلك أيضا جيوز أن تـَب ل  به الرتاب وجتعل ه طينا على أر  -4
 املواضع اليت ذكروا فيها جواز استعمال املاء النجس.

أما يف العبادات والعادات كالطبخ والشرب وما إىل ذلك حرام استعماله، وكذلك إذا مل تكن 
 هناك ضرورة. 

 

 :-رمحه هللا-قال 

 .أوصافهأو كان كثيا وتغي هبا أحد ، وهو ما وقعت فيه جناسة وهو قليل
                                               ذكر املؤلف حالتان من املاء يكون فيهما جنسا:

: أن يكون املاء قليال )يعين دون القلتني(، وهذا ينجس مبجرد و قوع النجاسة فيه، احلالة األوىل
                                                           سواء تغري طعمه أو لونه أو رحيه أو مل يتغري.

                                                             : ال نظر إىل التغري، ينجس مبجرد املالقاة. ما وقعت فيه جناسة وهو قليل
)قلتني فأكثر(، وهذا ال ينجس إال ابلتغري.                                : أن يكون املاء كثريااحلالة الثانية

كلب ميت أو مل يكن ميتا وقع يف ماء، وكان هذا املاء كثريا؛ هنا ننظر إىل التغري، فإذا تغري   مثال:
                                                                                         فهو جنس.

فإنه حيكم عليه ابلنجاسة، ليس كالطاهر ننظر  قليال أو كثريا التغري سواء كاناملاء ابلنجاسة تغري  -
. إىل تغري كثري من الصفات الثالثة أو تغري صفتني من ثالث ... إىل آخر ما سبق من التفريق

 اء جنسا. لكن هنا؛ ليس هناك تفريق، قل  التغري  أو َكث ر يف صفة أو أكثر يكون امل
                                                                                                  :تلخيص ملا سبق

                                                    املاء النجس له حالتان:                               
أو مبجرد مالقاته للنجاسة، سواء  ،أن يكون املاء قليال؛ فهذا ينجس مبجرد وقوع النجاسة فيه -1

                                                                                              تغري أو مل يتغري.
ن فأكثر(؛ فهذا ينجس ابلتغري وليس مبالقاة النجاسة، سواء كان التغري قليال املاء الكثري)قلتا -2
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أو كثريا.                                                                                                       
 الكثري، وبني التغري الذي وال ب د  من التفريق بني التغري الذي يذكرونه يف املاء الطاهر وهو التغري –

  يذكرونه يف املاء النجس وهو التغري مطلقا حىت لو كان تغريا قليال.
[.                                               كيفية تطهي املاء النجسمسألة أخرى وهي: ] مث ذكر

وقد عرفنا أن املاء الطاهر يعود إىل الطهورية مرة اثنية: إن زال تغريه بنفسه، أو إذا أضفنا إليه ماء 
 طهورا؛ عاد إىل طهوريته.  

 :-رمحه هللا-قال 

رَ هُ طَ  ؛ه كثي  عدَ ى بَ قَ بْـ ويَـ  هُ نْ مِ  ح  زْ نَـ أو بِ  ،إليه كثي    هورأو إبضافة طَ  ،ه بنفسهغيُ تَ  زالَ  نْ إِ فَ   
( بنفسه من غري أن نضيف إليه القلتان فأكثر) إن زال تغري الكثري: ه بنفسهغيُ تَ  زالَ  نْ إِ 
                                                                                             شيئا.

 .                                                                                  الضمري يعود إىل التغري الكثري :هغيُ تَ 
 .ألن القليل أصال ال عربة فيه ابلتغري -ب    ألنه أقرب مذكور -أ  ؟ملاذا 

                                     تطهي املاء النجس:                                                  طرق
                                                                                                      .إن كان كثريا إن زال تغريه بنفسهاحلالة األوىل: 

: ماء كثري وقعت فيه جناسة وغريت لونه أو طعمه أو رحيه، جئنا إليه بعد مدة فلم جند تغري مثال
أيضا لو واملاء بقي كثري كما هو وليس هناك تغري، لونه عاد طبيعيا، رائحته مل تعد متغرية، طعمه 

               متضمضت به ستجد أن طعمه عاداي ال إشكال فيه؛ فهنا يعود املاء طهورا مرة اثنية.     
إبضافة ماء طهور كثري إليه.                                                                 احلالة الثانية:

: جئنا إىل املاء الكثري املتغري ابلنجاسة؛ فأضفنا إليه ماء طهورا كثريا حبسب اإلمكان، إما أن مثال
                                                                نصبه فيه، أو جنريه.                     

                          والب د  أن يكون املاء املضاف كثريا، لو كان قليال سينجس مبجرد مالقاة النجاسة.
أو بنزح منه ويبقى بعده طهور كثري.                                                                 احلالة الثالثة:
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قلة(، وحصل فيه تغري يف لونه أو طعمه أو رحيه ابلنجاسة فحكمه  20: عندان ماء كثري)مثال
 ِقالل والتغري زال.               جنس   فنزحنا منه )أخذان منه( قلة أو اثنتني أو ثالثة أو أربعة فصار املاء مخسَ 

ماء طهور، رجع إىل الطهورية مرة اثنية.                                                            ما حكمه ؟
                                لكن بشرط أن يبقى بعده ماء كثري، فأما إذا بقي بعد النزح ماء قليل؛ فإنه جنس.

                                                            عاد طهورا، رجع إىل الطهورية. : أيرهُ طَ 
: إبضافة ماء طهور كثري إليه، مع زوال التغري إن كان هناك تغري. املاء القليل يطهر بطريقة واحدة

 لكنه ال يطهر بنفسه، وال يطهر ابلنزح منه.

 :-رمحه هللا-قال 

 .                         واليسي ما دوهنما ،قالل هجر تقريباوالكثي قلتان من 
.مخسمائة رطل ابلعراقي ومثانون رطال وسبعان ونصف سبع ابلقدسي :ومها  

 .ذراع وربع طوال وعرضا وعمقا :ومساحتهما أي القلتان
وكلمة تقريبا مل توضع عشواء؛ وإمنا وضعت : والكثي قلتان من قالل هجر تقريبا

 لقصد.

العلماء ملا يذكروا شيئا من ابب التقدير؛ إما أن يقولوا: حتديدا، وإما أن يقولوا: تقريبا.              
يقولون مثال: الصيب يبلغ بتمام مخَس َعْشرَة سنة حتديدا، فخمس عشرة سنة إال يوم أو إال نصف 

                                يوم ليس ابلغا )لو كان يبلغ ابلسن(.                                  
ني.                                 لَ أو رِطْ  لٍ سري كرِطْ صر يَ قْ نَـ  ري ض  وهنا قال املؤلف: املاء الكثري قلتان تقريبا، فال يَ 

 التحديد لو نقص غراما واحدا فاحلكم يتغري.

                                                                                     كيف نضبط القلتان؟
                                         .النبوية : قرية ابلقرب من املدينةهجرو قالوا: نضبطهما بِِقالل َهَجر. 

 وربع لرت من املاء[، واللرت والكيلو نفس املقدار.191] ومقدار القلتني اآلن تقريبا:



 === شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهري ================ الدرس الثالث ======

                               أبنه قلتني فأكثر واليسي ما دون القلتني ؟من أين جاء حتديد الكثي 
، فمفهومه: أنه إذا  [ثْ بَ الَ  لْ مِ حيَْ  ملَْ  نْيِ تَـ لَّ قُـ  املاءُ  انَ ا كَ ذَ إِ جاء من قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ]

 فينجس مبجرد املالقاة. ،كان دون القلتني حيمل اخلبث

، طبعا الرطل أحياان يكون عراقي، ذكر التقدير القدمي: مخسمائة رطل ابلعراقي :ومها
وأحياان يكون شامي، وأحياان يكون ق دسي.                                                       

                                                                                       ؟-واحلنابلة عموما يذكرون العراقي-ملاذا ذكر العراقي
كان يف العراق يف بغداد.                                                                                                   -رمحه هللا-ألن اإلمام أمحد 

  وجتد املوفق ابن قدامة يذكر القدسي ألنه كان يف بيت املقدس.

: والذراع هو ذراع اليد. ذراع وربع طوال وعرضا وعمقا :ومساحتهما أي القلتان
سم، وهو أقصى ما 54سم، وقيل: 52سم، وقيل: 50سم، وقيل:48واختلف يف حتديده فقيل: 

 قيل فيه.

 : من رأس املِرفق إىل رؤوس األصابع. )وهذا غري ذراع األقمشة(.ذراعال

 :-رمحه هللا-قال 

.لطهور كثيا ومل يتغي ابلنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيهفإذا كان املاء ا  
يعين: إذا كان املاء الطهور قلتني فأكثر ووقعت فيه جناسة أو القى جناسة ومل يتغري هبا؛ فهو  

  طهور ولو مع بقائها فيه.                                                                                    
 أي أن الكثري ال ينجس إال ابلتغري، وأما القليل فينجس مبجرد مالقاة النجاسة ولو مل يتغري.

 :-رمحه هللا-قال 

.وإن شك يف كثرته فهو جنس  
إذا تردد اإلنسان يف كثرة املاء.                                                                          : إن شك

                                                                                               املسألة:صورة 
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                                                                      وقعت يف املاء جناسة ومل تغريه )ألهنا لو غريته ال حنتاج ملعرفة املاء هل هو كثري أو قليل(.                                     
فإن ك ن ا متيقنني أنه كثري؛ فإنه طهور.                                                                        

              وإن كنا متيقنني أنه قليل؛ فإنه جنس.                                                                    
 وإن شككنا يف قلته أو كثرته؛ فإنه جنس. 

 :-رمحه هللا-قال 

.وإن اشتبه ما جتوز به الطهارة مبا ال جتوز به الطهارة مل يتحر ويتيمم بال إراقة  
رمحه -على الشيخ مرعيفيها إشكال، وهي من العبارات املنتقدة  -رمحه هللا–عبارة املؤلف 

 مع أنه رجل آاته هللا حسن عبارة، لكن كل أحد يكون عنده نقص.  -هللا

ه على خطأ املؤلف أو قصور عبارته إال من ابب النصيحة، وهكذا أيها اإلخوة بنوحنن ال ن
حني يذكر أحد من الناس أن عاملا ما أخطأ، أو عبارته فيها قصور، فالب د  أوال: أن يستحضر يف 

فسه النصح للمؤلف إلكمال كالمه، وللناس الذين يقرؤون ويستمعون، أنه يتكلم يف هذا نصحا ن
وليس فرحا أنه وقف على خطأ، وأنه علم ما مل يعلمه غريه. واثنيا: أن تريد بذلك التعليم وتصحيح 

األمر وليس التشفي أو الفرح أبنك وقفت على خطئ عامل، وإال فإن هذا قصد سيء خيذل به 
 . -والعياذ ابهلل–نسان اإل

 وهذه من فوائد الدراسة املذهبية، أنك تقرأ يف منت فيه قصور؛ جتد توضيحها يف منت آخر.

: أين اإلشكال هنا؟ وإن اشتبه ما جتوز به الطهارة مبا ال جتوز به الطهارة مل يتحر
وإن اشتبه قال: )طاهر وجنس، وعبارة املؤلف ملا نوعان:  هو أن ما ال جتوز به الطهارة :اإلشكال

( مشل ذلك الطاهر والنجس، وأعطامها مبا ال جتوز) الذي هو الطهور (ما جتوز به الطهارة
ألن هناك  ملاذا؟(، وهذا غلط أو قصور. مل يتحر ويتيمم بال إراقةحكما واحدا وهو قوله: )

فرقا بني اشتباه الطهور ابلطاهر، وبني اشتباه الطهور ابلنجس.                        قال 
[ ففي وإن اشتبه َطهور  بَِنِجس َحُرَم استعماهلُما ومل يتحريف زاد املستقنع: ] -رمحه هللا-احلجاوي 

                                                   .           استعماهلما عبارته ذِكرر للنجس، وذِكرر حلكمه وهو: حرم
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 وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوء واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفةمث قال: ]
، فأتى ابلتفصيل، بينما الشيخ مرعي مل يفصل، أطلق أنه ال يتحر على [وصلى صالة واحدة

حكم.                                                  االشتباه، مع أن االشتباه حتته مسألتان لكل مسألة 
وفرض هذه املسألة حيث مل مي كن جعلهما طهورا، فإن اشتبه طهور بنجس وميكن  ملحوظة:

 التطهري فال إشكال. 

   ما احلكم ؟ [ إذا مل ميكن اجلمع بينهما، وليس عندي ماء آخر،وإن اشتبه َطهور  بَِنِجس]
حيرم استعمال املاء النجس واملاء الطهور، وال يتحر بغلبة ظنه فما غلب على ال جيوز استعماهلما، 

وال جيوز أن تتحر أصال؛ ألنه اشتبه املباح  اتركهما .حرام ،ظنه أنه طهور يستعمله نقول له: ال
 ابحملظور يف موضع ال ضرورة فيه، اذهب إىل التيمم ليس هناك ضرورة، التيمم بدل.

                                                       ال يشرتط ال اإلراقة وال اخللط.   ل يشرتط أن أريقهما أو أن أخلطهما؟ه

                                                                       ما احلكم؟[ إن اشتبه طهور بطاهر] 
توضأ منهما )من املاءين( وضوًء واحدا ينوي رفع احلدث، يغرتف من هذا اإلانء غرفة ومن هذا 

 اإلانء غرفة، ويصلي صالة واحدة. 

 ة وغرفة؟ملاذا ال يتوضأ مرة من هذا ومرة من هذا، ملاذا ينوي وضوء واحدا وأيخذ غرف
جيزم ابلنية أنه يتوضأ مباء طهور، وكيف جيزم وهو شاك ابملاء هل هو أن  الوضوء دألنه البد عن

طاهر أو طهور !؟                                                                                               
ن هذا غرفة، ويكون قد جزم بنيته وهي وهلذا قالوا: يتوضأ وضوء واحدا أيخذ من هذا غرفة وم

 غسلة واحدة يف الوضوء كافية، وقد حصلت له بيقني، ويصلي صالة واحدة. 

  : ألنه قد يكون هناك إشكال يف التغري.وال خيلطهما

 :-رمحه هللا-قال  

 .إعالم من أراد أن يستعمله يءويلزم من علم بنجاسة ش
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                                                                جيب.                                : يلزم
خرج به ما لو ظن، فالعلم ليس ظنا.                                                                          :من علم

ولعل املراد: أنه إذا كان جنسا عندمها ال عند أحدمها، ألنه لو كان يعلم أنه جنس عند احلنابلة 
                                           وليس جنسا عند الشافعية وهو شافعي؛ ال يعلمه.                 

مثال: احلنابلة عندهم أن جلد امليتة ال يطهر ابلدابغ، والشافعية عندهم أن اجللود تطهر ابلدابغ 
إال ما استثين، عندان مثال جلد ثعلب، ال يطهر عند احلنابلة لو دبغ، جاء شخص شافعي يلبس 

مه أنه جنس؟ ال، ال يلزمه أن يعلمه؛ ألنه حىت لو علم جلد ثعلب مدبوغ، هل يلزم احلنبلي أن يعل
                                                                                  سيصلي به ال مشكلة عنده، إمنا ي عِلم  حنبليا مثله أو يعلم جاهال ال يعرف احلكم.   

                                                                         : ماء أو ثوب أو غريه.يءبنجاسة ش
، فَيحر م عليه أن يرتك إعالمه؛ ألن هذا من ابب : ولو مل يسألهإعالم من أراد أن يستعمله

                                                                              النصيحة الواجبة. 
جيب عليك أن شخص جاء يستعمل ماء وأنت تعلم أن هذا املاء جنس وهو ال يدري، : مثال

تنبهه.                                                                                                              
 ا مل تفعل فأنت آمث.شخص أراد أن يلبس ثواب جنسا ال يدري أنه جنس، فالبد أن تنبهه وجواب، وإذ

، وقد أطلنا الليلة وقد حصل شيء من وهللا تعاىل أعلم، نكتفي هبذا القدر من الشرح
                                                                    االنقطاع وهذا يعوض هذا، وانتهى الباب.

                                                                   وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
 واآلن جنيب على ما تيسر من أسئلتكم.
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                                                                                                  األسئلة:
ماذا تعن القلة؟                                                                                  :1س

 وربع لرت.  191القلتان معا:  اجلواب:

                        : ما أفضل طبعة لكتاب دليل الطالب وما أفضل شرح وحاشية له؟2س
نظر الفاراييب أو طبعة اجلماز أو طبعة سلطان العيد   طبعات الدليل املوجودة اآلن متقاربة، طبعة

إن شاء –كلها متقاربة واألمر فيها سهل، وهناك طبعة ستخرج قريبا جدا ميكن يف معرض الرايض 
ألخي الشيخ مبارك احلثالن، وإن شاء هللا تكون طبعة جيدة فيما رأيتها.                                -هللا

تب عليه أو أوسع ما كتب عليه: هو حاشية ابن عوض وهي كالشرح، وأفضل شرح وحاشية ك
لكن حتتاج إىل من قرأ شيئا من قبل، يعين املبتدئ متاما ال يصلح معه حاشية ابن عوض تكون 

يكتفي بنيل املآرب، ومن أراد التوسع صعبة عليه، موسعة يتوه فيه، فمن مل يقرأ شيئا من قبل 
لك الراغب للعويف وهو شرح جيد لكنه ليس كامال، وكذلك فحاشية ابن عوض وكذلك أيضا مس

شرح عبد هللا املقدسي طبع يف دار أطلس اخلضراء حتقيق الشيخ اجلماز وهو شرح جيد، ويف 
حاشية الدوماين.                                                                                              
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ليل كثرية، لكن نيل املآرب وحاشية ابن عوض من الكتب املهمة، وكذلك شروح وحواشي الد
 .أيضا حاشية اللبدي على نيل املآرب

                           طهارته هبذا املاء؟ل ماكل جيوز إههل إذا وضع يده بنية تطهي اليد ف :3س
حنن نبهنا على هذا، التفريق بني الطهارة الكربى والصغرى، وذكران ثالثة أحوال، ارجع  اجلواب:

إليها يف الشرح وتنبه هلا.                                                                                         
ب، هو موجود لكنه قليل.         أان ذكرته وتعمدت ذكره؛ ألنه قليل أن جتد أحدا نبه عليه يف الكت

وحاشية ابن  ،: الشيخ أاب بطني يف حاشيته على الروض، مع أهنا حاشية خمتصرةوممن نبه عليه
قاسم أوسع منها، لكن أحياان جتد يف املختصرات ما ال جتده يف املطوالت، فهذه من الفوائد اليت 

                                                                                               ذكرها. 
يف شرحه، من يرجع إىل الزركشي!؟ بعيد جدا.                            -رمحه هللا-وذكرها غريه كالزركشي 

وهلذا اي أخوة أحياان الواحد يفتح بال مبالغة مخسة عشر وعشرين كتاب ليصل إىل حكم مسألة، 
بحث يف الكتب وتفتش وال جتد، مث جتد بعد عشرين كتاب مثال يف العلم صعب ليس سهال، ت

.                            هذه املسألة فقطحكم أو اثنني نصوا على  اواحدجتد مذهب واحد فقط 
 املسألة ليست كما يتصور البعض أن العلم وحير ي وَحى إلينا.  

واحد يقول: البد أن يكون نوم ليل؟                                                                  :4س
 اجلواب: نعم، البد أن يكون نوم ليل.   

                                                                                      هبا اي حنابلة؟ من أين أتيتم: 5س
[، فقالوا: فَِإنَُّه ال َيْدِري أَْيَن اَبَتْت َيُدهأتينا هبا من قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ]اب: اجلو 

     البيتوتة ال تكون إال ابلليل.

                                  : ملاذا ال نقيس، ما الفرق بني نوم الليل ونوم النهار؟6س
 ، فرق تعبدي.  اجلواب: تعبدا، ليس هناك فرق ظاهر لك
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؟                                                                                              ما معىن تعبدي: 7س
حنن ال نعلم العلة، وابلتال ال نستطيع أن نقيس، شرط القياس أن تعلم العلة مع شروط اجلواب: 

                                                                                                      أخرى طبعا. 
  املسائل التعبدية ال قياس فيها، فإذا قال الفقهاء كذا تعبدا؛ يبقى ال على مدركة. وهلذا 

                                                           : هل مذهب احلنابلة مذهب صعب؟8س
ليس هناك حاجة امسها مذهب صعب ومذهب سهل، السؤال أصال غلط، والسؤال هذا اجلواب: 

يرد كثريا.                                                                                                  
ة ترك الذي حصل أن واحد بدأ يقرأ يف الفقه احلنبلي وبدأ بكتاب الطهارة كالعادة، وبعد فرت 

 .                                                 الدراسة وال يعرف إال بعض املسائل اليت فيها قليال من الصعوبة
مثل من أراد أن حيفظ القرآن حيفظ من أول سورة البقرة، وبعد ذلك يقف، وكل ما حيفظ من 

                                                        حيفظ إال بعض سورة البقرة. القرآن حيفظ من سورة البقرة، فهو ال يعرف غري سورة البقرة، ال
وهذا لو درس الفقه كله سيجد أن مذهب احلنابلة يف كثري من العبادات سهلة جدا، وأن مذهب 

، هذا ابعرتاف الناس الذين ليسوا احلنابلة يف املعامالت حاجة مجيلة جدا رائعة، ليس ألين حنبلي
 نابلة وأرادوا أن يضعوا القوانني، فقالوا: مذهب احلنابلة مذهب سهل جدا يف املعامالت ويفح

األحوال الشخصية وما إىل ذلك.                                                                          
ئل عندان فيها فال حيكم على املذهب مبسائل معينة، نعم يف الطهارة يف العبادات ستجد مسا

صعوبة، وعند غريان أيضا صعوبة، يعين: ملا أتت إىل نواقض الوضوء جتد مثال أننا نقول بنقض 
الوضوء من حلم اإلبل، طيب احلنفية يقولون بنقض الوضوء من القهقهة يف الصالة، طيب ما الذي 

                           .-عياذا ابهلل–أتى ابلصالة إىل الوضوء! طبعا هلم دليل، وأان ال أسخر منهم 
والشافعية عندهم ملس املرأة ينقض الوضوء حىت لو بدون شهوة وبدون قصد وال شيء، واحلنابلة 

البد من شهوة.                                                                                      
هكذا، فال حتكم على املذهب بكم مسألة يف فتجد هنا صعوبة يف مسألة وهنا سهولة يف مسألة و 

الطهارة، تقول: آه وهللا هذا مذهب طلع صعب، ال هو ليس مذهبا صعبا، ألن أصال ليس هناك 
حاجة امسها مذهب صعب كذا إمجاال وتفصيال، يف مسائل يف أبواب تكون فيها قاعدة املذهب 
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ولة ليست ابلتشهي وإمنا هي أصعب من غريها، وهذا حبسب الدليل، ألن بعض الصعوبة والسه
، ظهر دليل لديه يف هذه املسألة، والعلماء ال ينظرون إىل الصعوبة ابلدليل عند العامل الذي يتكلم

والسهولة على فكرة؛ العلماء ينظرون إىل مدلول الدليل، الدليل دل على كذا انتهى، حىت لو 
رقة معه، هذا حكم هللا شئت أم استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض أو سلما يف السماء غري فا

  أبيت، حبسب املتكلم طبعا.   

لو استيقظ من نوم ليل وأراد أن يتوضأ من الصبورة للصالة، فهل ينوي نية واحدة  :9س
للوضوء ولغسل يديه عند االبتداء ابليدين؟                                                           

يف الوضوء، البد أن يغسل يديه ثالاث قبل الوضوء بنية  -إن شاء هللا–ال، وهذا سيأتينا  اجلواب:
وتسمية، وبعد ذلك ينوي الوضوء ويغسل يديه استحبااب يف الوضوء، يعين: عندان غسل يدين 

ست مرات، ثالاث قبل نية الوضوء أصال بنية أنه استيقظ من نوم ليل انقض للوضوء إلزالة املانع 
 ، وثالاث بعد نية الوضوء استحبااب ليست واجبة، إمنا األوىل واجبة. عنها

الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟                                                                     لُ عْ هذا فِ  هل: 10س
فال  إذا استيقظ أحدكم من نومهاجلواب: نعم، فالنيب صلى هللا عليه وسلم هو الذي قال: ]

                                                                .[يغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالاث فإنه ال يدري أين ابتت يده
     ، فهذا خالف اثٍن. واجبأو بعد ذلك اختلف العلماء هل هذا مستحب 

ة طهور؟                          املاء النجس الكثي هل يطهر إبضافة طاهر أم البد من إضاف: 11س
، الطاهر أصال ما الفائدة منه، حنن نريد أن جنعله طهورا كثريا، وهلذا اجلواب: البد من إضافة طهور

 (، والبد أن يكون املضاف كثريا طبعا. أو إبضافة طهور كثي إليهاملؤلف قال: )

تكلمتم عن املاء الذي جيري على األعضاء أنه طهور غي مستعمل، ولكن ماذا لو :12س
انفصل عن أحد األعضاء يف اهلواء فسقط على القدم ؟                                             

 نعم، انفصل يف اهلواء هذا انفصال، ما الذي أتى ابلرأس أو الذراع للقدم.              يف اجلواب:
 الغسل األعضاء واحد، اجلسد كله عضو واحد، لكن يف الوضوء ال. 
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؟                            : فإن زال تغيه أي الطاهر بنفسه هل يشرتط أن يكون املاء كثيا13س
يف الطاهر ال، حيث زال تغريه فإنه يرجع إىل الطهورية، مناط كونه طاهرا ليس القلة أو  اجلواب:

حصل فيه تغري بشيء طاهر، فمىت زال هذا التغري عاد أنه ؛ وإمنا املسألة مسألة الكثرة كالنجاسة
 .    إىل الطهورية مرة اثنية

من هو النثى؟                                                                                :14س
يه آلة الذكورة دهو من لاخلنثى:  هناك خنثى م شكل وهناك خنثى واضح، لكن ابختصار اجلواب:

، وهذا له أحكام كثرية يف الفقه مشتبه به غري معروف ،أنثى ووال ي درى هل هو ذكر أ وآلة األنوثة
يذكرونه يف الطهارة ويف الصالة ويف النكاح ويف املرياث ابب مرياث اخلنثى ومسائل اخللوة به وسرت 

 ة به يف كثري من أبواب الفقه.العورة عورته كعورة من؟ اخلنثى له أحكام خاص

وا ِإنَّ اَّللََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصل وَن َعَلى النَِّبِي اَي أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا َصل  } :قال هللا تعاىلأخ يقول:  -
 .{ َعَلْيِه َوَسلِيُموا َتْسِليًما

ي ستحب فيها اإلكثار من الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم وكذلك يف  طبعا هذه ليلة اجلمعة
 يوم اجلمعة، ومطلقا يف كل وقت، لكن يتأكد يف ليلة اجلمعة ويف يومها.

 علي التسمية: إذا استيقظت من نوم ليل انقض للوضوء وأردت أن أتوضأ هل جيب 15س
                                                                          ؟وغسل يدي ثالاث قبل الوضوء

 اجلواب: نعم، املؤلف قال: )وذلك واجب(، بعد هذا تنوي الوضوء وتتوضأ. 

                                                                    : تنصحنا أي كتاب نقتن؟16س
يف شرح الدليل: إذا كنت مبتدائ فنيل املآرب كاٍف مع الشرح الذي اجلواب: إذا كنت تقصد 

أن تستفيد منها.                  أشرحه اآلن، ولو كنت قرأت شيئا من قبل فيمكن حاشية ابن عوض
ليس كافيا يف شرح منار السبيل كثري من األخوة يسألونين عنه ألنه مشهور، لكن منار السبيل 

 املنت، إي نعم فيه فوائد لكنه ليس ابلشرح الكايف.                              

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=4016#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=4016#docu
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أنواع التعامل مع املشتبه فيه؟                                                             :17س 
املشتبه فيه إن كان طهور بنجس؛ حرم استعماهلما وال يتحر فيهما ويتيمم، لكن لو  اجلواب:

استطاع أن جيمعهما يف إانء واحد يسعهما ويكون اجلميع طهورا ؛ فإنه يفعل ذلك.                  
وإن كان االشتباه بني طهور وطاهر؛ فإنه يتوضأ وضوء واحدا يغرتف مرة من هذا ومرة من هذا يف 

س الوضوء، ويصلي صالة واحدة وال إشكال فيه، لكن ال ينفع أن يتوضأ مرتني، بل هو وضوء نف
واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة.                                                                      

ذا  وأحياان حيصل إطبعا هذا يف الزمان القدمي وكان املاء قليل، واليوم احلمد هلل األمر سهل جدا، 
اآلن  ذاقليل، لكن قليل ما يتعرض هل مكان املاء فيه يفأو رب الكان اإلنسان يف صحراء أو يف 

 .واحلمد هلل

لو تذكرت أين مل أغسل يدي مث توضأت، هل أغسلهما أيضا بعد الوضوء؟            :18س 
ذلك تسقط التسمية ال، يسقط غسلهما إذا تطهرت ونسيت حىت انتهت الطهارة، وك اجلواب:
 سهوا. 

عندي منار السيل هل أاتبعه، أم سيكون طويال؟                                             :19س
 . ال أبس، لكن البد أن تضم إليه ما أقول يف الشرح اجلواب:

مبناسبة معرض الكتاب رشح لنا كتبا تفيد؟                                                              :20س
وهللا معرض الكتاب أان أحبه، وأان حمروم منه، فنسأل هللا أن يعوضنا خريا عنه، والشيخ  اجلواب:

ته يف الفيس وغريه،  أمحد سامل ينزل قوائم كتب كثرية يف املعرض، فتابعها على صفحته أو حسااب
 كل سنة يرشح كتبا كثرية يف هذا الباب، ولعله أنزهلا ابلفعل.

؟                             مستعمال ال يتم الوضوء ابملاء ألنه صارلو أدخل وجهه يف املاء  :21س
   لو كان بعد نية رفع احلدث نعم. اجلواب:

إضافة الطاهر الكثي إىل النجس هل يزيل النجاسة؟                                      : 22س
 ال، الطاهر كيف يطهر! الطاهر ينجس، ليس فيه قوة يطهر هبا.  اجلواب:
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قام من نوم ليل انقض للوضوء فغمس يده ليتوضأ ومل يغسل يده ثالاث قبل غمسها يف  :23س
                                                                          املاء، فما حكم وضوئه؟      

 . اجلواب: املاء صار طاهرا، فوضوؤه غري صحيح ابطل، والبد أن يتوضأ مباء طهور

هل تقصد نيل املآرب تصنيف آل بسام؟                                                    :24س
، طبع بتحقيق األشقر                   نيل املآرب للتغليب، شرح قدمي وعليه حاشية اللبديال، أقصد  اجلواب:

 .-رمحه هللا-

لو كان يغتسل من اجلنابة وهو جالس وانفصل املاء من الذراع فسقط على الرجل؟ : 25س
 اجلواب: نعم ال إشكال، ما دام أنه جيري على األعضاء ومل ينفصل صار يف اهلواء ونزل.

،                                                                     جزاكم هللا خريا على حسن استماعكمو  ،سأل هللا لنا ولكم علما انفعا وعمال صاحلان
،ونوصيكم أيضا ابملذاكرة ومساع التسجيل وتفريغ  -إن شاء هللا–ونلقاكم يف األسبوع القادم 
خالص له يف القول والعمل، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد الدرس وتقوى هللا تعاىل واإل

       وآله وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.


